
  

 

 

 

 

 

 

 

  و سحر و جادورد اوهام 

 اساس قرآن و سنت بر
 
 

 

 

 

 

 صادق رجبیان تمک نویسنده:



 

 
 

 

 سنت اهل مجازی کتابخانه – بوک سنی
www.SunniBook.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunnibook.net/
http://www.sunnibook.net/


 فهرست

 
 1 .............................................................................................................................. فهرست

 3 ................................................................................................................................. مقدمه

 5 ........................................................................................................ سنت و قرآن از یرویپ

 5 ...................................................................................................... یرویپ عدم و یرویپ

 6 .......................................................................................... ص امبریپ از اطاعت وجوب

 11 .......................................................................................................... ست؟یک بیغ عالم

 11 ................................................................................................ مسلمان خواهر و برادر

 15 .......................................................................................... ست؟یک ساحر و ستیچ سحر

 11 ..................................................................................................... سحر با سحر عالج

 11 ........................................................................................................ سحر عالج حکم

 12 ................................................................................................ مسلمان خواهر و برادر

 11 ............................................................................................................................... تمائم

 





 مقدمه

 أجمعين. وأصحابهرسوله محمٍد وآله  والسالم على والصلوةالحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين 
باشند، و  عد دینن من   اصل از اوصول و قوا ترین، اساس اسالم و مهمعقیده به توحید

گینرد، توحیند زبند     هیچ عمل  مورد قبول خداوند متعال قنرار نمن    اصالح عقیده بدون
و مندار ایمنان و ر نر بنه عن تعلن        ،ده و اولین دعوت انبیاء الهن  اسنت  ورسالت اله  ب

 فرماید:گیرد، چنانکه خداوند متعال م م 

+                           _   سور(

 (.36نحل، عیة 

ما به میان هر ملت  پیامبری را فرستادیم ره تنها خدا را بپرستید و چنانکه از طاغوت »
 .«دوری رنید

 فرماید:و باز در جای دیگر م 

+               _ (.56آیة رة ذاریات، )سو 

 .«نیافریده ایم «خود»ما جن و انسان را جز برای پرستش »
ای از مسلمانان جهان انحرافات بیشماری از اهل باطنل  متأس انه امروزه در عقید  عده

و  ،ای ره پیش روی دارید به صورت ساده و مختصر نگاشته شنده وارد شده است. نوشته
رریم و احادیث نبوی استخراج و  دقت را از دو منبع قرعناهتمام بر این گردیده تا نهایت 

هرردام از عن را در جایگاه خویش قرار داده و از عن دو خنارج نگنردیم. و بنا توجنه بنه      
ز مسلمانان نسبت به موضنو  مقالنه عنناوین  در رد    ای اعقاید و افکار درهم عمیختة عده

رنم رنه عن را بنه   قدوس استدعا م پرست  تدوین شده است، و از خداوند اوهام و خرافه
نند  محترم را بنر  و بنده و برادران و خواهران خوا ضل و ررم خود مورد قبول قرار دهد،ف

 ن و سنت توفی  عنایت فرماید.رردن به قرععمل

 صادق رجبیان تمک
21/  6/  12رخه توتل  تمک مؤ –رالله 





 
 
 

عموزی و گسترش عن فنرا  را به دانش هااسالم دین دانش و قرعن راهنمای  است ره انسان
های  به پدیده (هابرخالف دیگر تمدن)خواند، و در فرهنگ و تمدن اسالم  خوانده و م 

های اسالم بود رنه مسنلمانان   عنوان جدال میان دین و دانش وجود ندارد. براساس عموزه
انکناری را بنه   در بسیاری از علوم مثل انسان  و تجرب  پیشگام بوده، خدمات غینر قابنل   

 پیشرفت و تمدن ارائه ررده اند.

برداشنتن در  ت انسنان و گنام  یرا الزم است ره مدنظر داشت ره انسنان  مهم این مطلب

عگناه  و معرفنت    راه  ره خداوند علیم و حکیم برای او ترسیم نموده، از طری  علم و

گردد، و ایمنان  م و عقیده تنها بر پایة علم و معرفت استوار  «ایمان»ممکن خواهد شد و 

و در فرهننگ دینن    ،برداشتن اسنت به مجهول و اعتقاد به موهوم در واقع در تاریک  گام

 .(1)«سالم معن  و محتوا و حاصل  نداردا

 پیروی از قرآن و سنت

 پیروی و عدم پیروی
نازل ررد  ص داند ره خداوند دین را به وسیلة وح  برای حضرت محمدمؤمن واقع  م 
 :و رامل نمود

+                           _   سور(

 (.3مائده، عیة: 
امروز دین شما را به حد رمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام نمودم. و بهترین دین »

 .(2)«مدباشد برای شما برگزیرا ره اسالم م 

                                           

 ، شیخ ابوبکر جزایری با ترجمه عبدالعزیز سلیمی.11کتاب مهناج المسلم، ص  -(1)

توحید لخالق با ترجمه کمال روحانی  –، مؤلف عبدالمجید الزندانی 11براهینی بر یکتاپرستی، ص  -(2)

 پیرانشهر.
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 ص وجوب اطاعت از پیامبر

دادن عنچه به عن امر ررده و ترک عنچه از عن نه  ررده واجب و انجام ص اطاعت از پیامبر

است. خداوند در عیات بسیاری اطاعت از او  ()أنهه رسهوا اهلل است، این از لوازم شهادت به

 داند.را مقرون به اطاعت از خود م 

 فرماید:همچنانکه م 

+                 _  (.51)سور  نساء، عیة 

 .«از خدا اطاعت رنید و از رسول اطاعت رنید !ای رسان  ره ایمان عورده اید»
رند رنند و گاه  فقط به اطاعت رسول امر م و عیات  دیگر ره به این معن  داللت م 

 فرماید:و م 

+        _  (.22)سور  نساء، عیة 

 .«هررس  از رسول اطاعت رند به حقیقت از خدا اطاعت ررده است»

+          _  (.56)سور  نور، عیة 

 .«از پیامبران اطاعت رنید تا باشد ره مورد رحمت قرار گیرید»
رنند،  دهد ره از فرمان پیامبر سرپیچ  م وعد  عذاب را به رس  م  همچنان خداوند

 فرماید:چنانچه م 

+                          _ 

 .(63عیة )سور  نور، 

ای دچنار عننان شنود ینا     رنند ره فتننه م ره از امر او سرپیچ   رسان  پس بپرهیزید»

 .«عذاب  دردناک برعنان وارد شود
لب عنان وارد شود یا عذاب دردناک در   مانند ر ر یا ن اق یا بدعت بر قهاییعن  فتنه

دنیا، مانند قتل یا اجرای حد یا حبس ینا سنایر عقوبنات زودرس بنه عنهنا برسند. و نینز        

 را سبب رسیدن محبنت خندا بنه بننده و بخشنش      ص خداوند اطاعت و پیروی از پیامبر

 فرماید:گناهان او قرار داده است، چنانچه م 
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+                       _  سور  عل(

 (.31عمران، عیة 

ورت خداوند نیز شما را در این ص ،اگر خدا را دوست دارید از من تبعیت رنید :بگو»

 .«بخشددارد و گناهان شما را م دوست م 
و اطاعت از او را هدایت و سرپیچ  از اطاعتش را گمراه  قرار داده اسنت، چنانکنه   

 فرماید:م 

+       _  (.55)سور  نور، عیة 

 .«یابیدو اگر از او )پیامبر( اطاعت رنید هدایت م »
 ید:فرماو م 

+                            

                    _  (.52)سور  قصص، عیة 

س بدان ره عنان از هنوی و هنوس خودشنان    پس اگر دعوت تو را اجابت نکردند، پ»

تر از رس  است ره از هوی و هوس خود تبعیت رنند،  و چه رس  گمراه ،رنندپیروی م 

بنه تحقین  خندا مالمنان را هندایت       ره از طرف خندا هندایت  داشنته باشند،    بدون این 

 .(1)«رندنم 

سنت، چنانکنه   و باز خداوند متعال اطاعت از او را بر اهنل ایمنان واجنب گردانینده ا    

 فرماید:م 

+                   _  (.1)سور  حشر، عیة 

هرعنچه را ره پیامبر به شما داد، بگیرید و عنچه را ره از عن نه  فرمود، خود را از عن »

 .«باز دارید

                                           

 محمد صالح یونس، ترجمه از محمد انصاری.، مؤلف 111 – 115کتاب التوحید، ص  -(1)
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فرمایشات خود چنین بیان نمنوده  در امر اطاعت از دستورات و  ص و خود رسول اهلل

و امر ررده ره در ادای عبنادات بنه او اقتندا شنود و عبنادت       ،و تأرید فراوان نموده است

 فرماید:ررد، چنانچه م م  همانطور ادا شود ره او ادا

 .(1)«ُأَصلِّى رَأَيْهُتُموِنى َكَما َصلُّوا»

 .«گزارمگونه ره مرا دیدید نماز م نید همانانماز بخو»
 فرماید:و م 

 .(2)«َمَناِسَكُكمْ  َعنِّى ُخُذوا»

 فرماید:و م  «سک حج را از من یاد بگیریدامن»

 .(3)«َردٌّ فَهْهوَ  َأْمُرنَا، َعَلْيهِ  لَْيسَ  َعَمالا  َعِملَ  َمنْ »

 .«رند عن عمل مردود استتأیید نم  هررس عمل  را انجام دهد ره دین ما عن را»
طاعت از دستورات و فرمایشات خود چنین بیان نمنوده  در ا صو باز خود رسول اهلل 

 و تأرید فراوان ررده است:

 .(4)«َردٌّ فَهُهوَ  ِمْنهُ  لَْيسَ  َما َأْمرِنَا ِفى َأْحَدثَ  َمنْ »

 رس  ره در این امر ما )دین ما( چیزی را ره جزء عن نیست وارد و اضافه نمایند، عن »

 .«چیز مردود است و قابل قبول نیست
 شود:دین در دو چیز خالصه م  چون حقیقت

 اول: نباید به جز خدا هیچ چیز دیگری مورد پرستش قرار گیرد.

دوم: این پرستش و عبادت باید طب  دستور و شر  خندا باشند. هنررس رنه شخصنا       

عبادت  را ابدا  نماید )ره شر  به عن دستور نداده است( رار او گمراه  است و عبنادت  

چون تنها شار  مقدس ح  دارد عبادت  را ره موجب نزدیک  و  شود،به او برگردانده م 

                                           

 روایت بخاری. -(1)

 روایت مسلم. -(2)

 روایت بخاری، باب إذا اجتهد العامل أو الحاکم. -(3)

 متفق علیه. -(4)
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عنادات و معنامالت    تقرب به پیشگاه اوست مشخص موجب و معین نمایند، ولن  منشنأ   

بلکه این خود مردم هستند ره عادات را بنه وجنود عورده انند و ینا      شار  مقدس نیست،

نموده و  و تعدیل و پارسازی و شار  عمده تا عنها را تصحیح ،نمایندمعامالت را برقرار م 

 .(1)زیان  نداشته اند، تأرید ررده استیا بعض  از عنها را ره فساد و 

بنابراین، شریعت و قانون اسالم بر دو اصل و ررن رنه یکن  قنرعن و دیگنری سننت      

بنه مسنلمانان    ص باشد استوار است. قرعن به صورت تواتر از جانب پینامبر م  ص پیامبر

ن  ره ارنون در دست مسلمانان است عین همان قرعن  اسنت رنه بنه    و قرع ،رسیده است

ای اضافه ینا رنم شنده    بدون این ره جمله ،نازل شده است ص بر پیامبر ÷ وسیله جبرئیل

 باشد. خداوند متعال در مورد نگهداری عن چنین فرموده است:

+                 _ (.1 )سور  حجر، عیة 

 .(2)«ایم و ما خود نگهبان عنیمهمانا ما قرعن را نازل ررده»

اصحاب ررام به پیروی از قنرعن و دسنتور    :باید گ ت ره ص اما در مورد سنت پیامبر

گنذاری و تحکنیم شنریعت و دینن     به اهمیت و نقش حدیث و سنت در پاینه  صپیامبر 

دانستند حدیث و سننت دومنین ررنن شنریعت     م و به یقین  ،اسالم به خوب  عگاه بودند

گینری از  است. از این رو با رمال صبر و استقامت و شوق و جدیت و اخنال  بنا بهنره   

ای ره در فضای پاک و عرام عربستان پرورش یافته ذراوت و استعداد و حافظة فوق العاده

ینادگیری   بنه    بود، ارثر اوقات خود را چه در س ر و چه در حضر در حضنور پینامبر  

 نوشتند.را م  صبردند و تمام سخنان پیامبرقرعن و حدیث به سر م 

 فرماید:خداوند متعال در مورد پیروی از سنت رسول خدا چنین بیان م 

+                             _ 

 (.11یة )سور  احزاب، ع

                                           

 زاده.دکتر یوسف قرضاوی با ترجمة ابوبکر حسن 31حالل و حرام در اسالم، ص  -(1)

 ترجمه آیه از خرمشاهی. -(2)
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همانا برای شما در شخص رسول اهلل اقتدا و الگوی نیک  است برای رس  ره خدا و »

 .«داردروز عخرت را امید م 
 فرماید:در مورد پیروی از سنت و بازگشت به سنت پیامبر خود چنین م  زبا

+                                  _ 

 (.51)سور  نساء، عیة 

هرگاه در چیزی باهم اختالف پیدا رردید عن را به خدا و رسول خدا برگردانید، یعن  »

مراجعه رنید و قرعن و سننت را حکنم    ص برای حل عن به قرعن و سنت )حدیث( پیامبر

 .«ایمان داریدقرار دهید. اگر به راست  به خدا و روز قیامت 
چون خواست خدا بر این بود ره دین اسالم به عنوان پارترین و قدرتمنندترین ادینان   

ره یک  از ارران اصنل  عن اسنت،    صبر ص حة ایام ثابت و استوار بماند، و سنت پیامبر 

و اصحاب و چه در عصر و تنابع   ص از تغییر و تحریف مصون باشد، چه در عصر پیامبر

عت رثیری از علمای امت خود را مسئول ح ن  و حراسنت از حندیث و    تابعین و... جما

عوری دانستند و با رمال صداقت و تقوی و اخال  به تحقی  و بررس  و جمنع سنت م 

اران به خوب  پرداختند، این بزرگوسنت و ح   عن در سینه و ثبت عن در ص حه راغذ م 

 ودن .شخجرم  است ناب ص دادن چیزی به دروغ به پیامبرعگاه بودند ره نسبت

 فرماید:در این مورد م  ص پیامبر

ا َعَلى   َكَذبَ  َمنْ  َأَحٍد، َعَلى َكَكِذبٍ  لَْيسَ  َعَلى   َكِذباا ِإن  »  .(1)«الن ارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَهْلَيَتبَهو أْ  ُمتَهَعمِّدا

ی را بستن بر دیگران نیست، رس  ره عمندا چینز  بستن بر من مانند دروغهمانا دروغ»

 .«خود را در عتش دوزخ عماده نماید به دروغ به من نسبت دهد، باید جای
دادند تا این ره در اواخر قنرن اول  م  لذا با احتیاط و دقت فراوان این ومی ه را انجام

و اوایل قرن دوم هجری به دستور دانشمند بزرگوار پنجمین خل نای راشندین عمنر بنن     

 .(2)یث و سنت رسما  شرو  گردیدعوری و نوشتن حدجمع /العزیزعبد

                                           

 ی.روایت بخار -(1)

 زاده.مؤلف محمد فؤاد عبدالباقی، ترجمه ابوبکر حسن 1و  2، ص 1اللؤلؤ والمرجان، ج  -(2)
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پروردگار دانا و توانا به مقتضای حکمت و رحمت بیکرانش خواست بشریت را از 

تاریک  ر ر و جهل و گمراه  رهای  بخشد و او را از چنگال خرافات و اوهام و بندگ  

های سنگ  و چوب  و اسارت در دام راهنان و جادوگران و رماالن و مالمان عزاد بت

 ترین بندگانش حضرت محمدسمان  خود قرعن را بر پاکب ع. از این رو عخرین رتاسازد

و رسان  ره در پرتو نور  ،نازل نمود، تا بشریت را به صراط مستقیم هدایت رند ص

نمایند به خیر و سعادت جاودان  نایل شوند، شخصیت واقع  خود فروزان عن حررت م 

 و رهبری جامعه بشری را در دست گیرند:را باز یابند و به عنوان نمونه و الگ

+                              

                 _  (.16)سور  مائده، عیة 

دهند  های امن و دور از فساد هدایت من  سان  را به راهند به وسیلة این قرعن روخدا»

های ر ر و ننادان  بینرون   رنند و عنان را از تاریک ره برای نیل به رضای خدا روشش م 

 .(1)«درنشان م برد و به راه مستقیم هدایتعورد و به سوی نور ایمان و علم م م 
خرافنات عزاد سنازد، در همنین     اسالم عمد تا مردم را از نو  قیند و بنندهای اوهنام و   

از منردم خواسنت    های خداوند متعال در عفرینش خود پیوند داد وراستا مردم را به سنت

خواهند، ناگزیر باید نسبت به این سنن اله  ره اگر سعادت دنیا و رستگاری قیامت را م 

م هجنوم  پایبند بوده و عن را در حیات )زندگ ( خود به رار بندند. به همین خناطر اسنال  

بسیار سخت و وسیع  را علیه خرافات و اوهام  ره جاهلیت به انتشار عن پرداختنه و ینا   

بینان ره مغاز  تجارت را در بازار گمراه  باز نموده و به استثمار رماالن، فالگیران، و طالع

ای خنال  از عننان نیسنت،    خردان عام  و شبه عام  رنه هنیچ جامعنه   اندیشان و رمروته

از جملنه   بودند، سخت به مخال نت و مقاومنت در برابنر عن ایسنتاده اسنت رنه       پرداخته

دان  به و ادعای غیب بین سحر، پیشگوی ، فالگیری، رمال ، طالع»توان به اموری نظیر م 

                                           

 .6و  5، ص 1اللؤلؤ والمرجان، ج  -(1)
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شوند ره از امور یافت م  را نام برد ره به پندار این ره رسان  (2)یا سل   (1)وسایل علوی

هایش دارد از طری  سنتارگان  و از عنچه فردای مجهول و در سینه دارندپوشیده پرده برم 

و یا ارتباط با جنیان و یا خطوط رمل و غیره از سایر خرافات و اوهام جناهلیت  شنرق و   

 رنند.ها را رشف م غرب حجاب

برای تبیین و رشف گمراه  این دروغگویان و افترا زنان به بیان چند عیه از قرعنکریم 

 .(3)نماییمارت ا م   صگوهربار از رسول گرام  و چند حدیث 

 عالم غیب کیست؟

+                     _  ،سورة جن(

 (.11 – 16آیات 
و ز اسازد مگر پیامبری را که اعالم غیب، پس او کسی را به غیب خویش آگاه نمی»

 .«باشد خشنود
پس اگر کسی ادعای دانستن غیب نمود، نسبت به خداوند و حقیقت دروغ گفته است و 

 فرماید:همچنین به مردم. خداوند می

+                     _  (.65)سورة نمل، آیة 

 .«ند، مگر خداوندداها و زمین غیب را نمیکسی در آسمان :بگو»

 برادر و خواهر مسلمان

وند به عنها یاد دانند، مگر عنچه ره خداها هیچکدام غیب نم پس فرشتگان، جنیان و انسان

 گوید:چنین م  «سلیمان»ال  در بار  جنیان حضرت دهد، خدای تعم 

+                   _  (.15)سور  سبا، عیة 

                                           

 علوی یعنی باالیی، از عالم باال، هرچیز منسوب به باال مخصوصا کواکب، فرهنگ عمید. -(1)

 پایین و پست نقیض علوی، فرهنگ عمید. -(2)

 ، مؤلف دکتر یوسف قرضاوی با ترجمة استاد احمد نعمتی.566، ص 1های فقهی معاصر، ج هدیدگا -(3)



 13            د اوهام و سحر بر اساس قرآن و سنتر 

  

 .(1)«ماندندها( علم غیب داشتند در عن عذاب دردناک باق  نم اگر عنان )جن »

بین برود ره بخت رس  را باز رند یا فال (2)هنگوی یا همکان راحال رس  پیش غیب

عنچه ره مانند خبردادن از  ،رنندچون هردو ادعای غیب و دانستن چیزهای  ناپیدا را م 

اند دو این ره محل چیزهای گمشده را م  ،دهدافتد و عنچه ره روی م در زمین ات اق م 

شود ره از عسمان استراق سمع عوردن شیاطین حاصل م ره اینها از طری  به خدمت در

 فرماید:رنند. خداوند م م 

+                          _ 

 (.113تا  111یات شعرا، ع)سور  

عینند، بنر هنر دروغگنوی     من   عیا به شما خبر بدهم ره شیاطین برچنه رسنان  فنرو   »

 .«رنند در حال  ره ارثرشان دروغگویندعیند، استراق سمع م گناهکاری فرود م 
و عنچه ره شنیده است  ،رندستراق سمع م دادن به سخنان فرشتگان اشیطان با گوش

و مردم  ،عوردصد دروغ م  ند و راهن به همراه این خبر صحیحردر گوش راهن القاء م 

رنند، و به اخبار رذب وی به سبب این خبر صحیح  ره از عسمان گرفته او را تصدی  م 

 .(3)رنندتوجه  نم 

 فرماید:د. چنانچه خداوند م داندر حال  ره فقط خداوند است ره علم غیب م 

+                              _ 

 و نهان داننده. نیست او جز[ راستینى] معبود ره خدایى عن اوست» (.11)سور  حشر، عیة 

 .«مهربان بخشاینده اوست. عشکار

                                           

 ، مؤلف عبداهلل ناصح علوان با ترجمة عبداهلل احمدی.312، ص 1تربیة األوالد فی االسالم، ج  -(1)

 گو، مرد روحانی در نزد مصریان و یهود و نصاری، فرهنگ عمید.کاهن یعنی غیب -(2)

 .23التوحید، ص کتاب  -(3)
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ن درنظرگرفتن عیات اشاره شده، پس هررس به وسیلة رهانت )راهن ( یا به هر بدو»

ادعاها را دارد و عنهم  این طریق  در موارد باال مشاررت رند یا تصدی  رس  را رند ره

 .(1)«در اموری ره علم عن خا  به خدا است، برای او شریک قرار داده است

 د:فرمو ص روایت شده ره پیامبر  از ابوهریره

َقهُ  َكاِهناا أََتى َمنْ »  .« ُمَحم دٍ  َعَلى أُْنِزاَ  ِبَما َكَفرَ  فَهَقدْ يَهُقوا  ِبَما َفَصد 

تصدی  رند، همانا برعنچه بر گوید هررس ره پیش راهن  برود و عنچه را راهن م »

 .(2)«نازل شده رافر گردیده است ص محمد

 پس تصدی  راهن ر ر است.

ها قناعت نکرده، بلکه رسان  را ره دجالهنان و مبارزه با این اسالم تنها به حمله بر را

نماینند و  هنای عننان را تأییند من     پرسنند، جنواب  روند، از عنها چیزهای  من  نزد عنان م 

سنازند، شنریک جنرم اینن     موجبات تشوی  و ترویج و فساد و گمراه  عنان را فراهم م 

 فرماید:د م در این مور صدروغگویان قرار داده است. پیامبر 

َقُه، َشْيءٍ  عنْ  َفَسأََلهُ  َعر افاا  أََتى َمنْ »  )روایت مسلم(. «يَوماا  أْربَِعينَ  َصاَلة   َلهُ  تُهْقَبلْ  َلمْ  َفَصد 

و چیزی از او بپرسد و جواب او را  (3)رمال( –رس  ره نزد فالگیری برود )راهن »

 .(4)«شوداید، چهل روز نمازش قبول نم تصدی  و باور نم

 فرماید:و باز م 

معن  . (5)«َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى ُمَحم دٍ  َعَلى أُْنِزاَ  ِبَما َكَفرَ  فَهَقدْ يَهُقوا  ِبَما َفَصد َقهُ  َكاِهناا أََتى َمنْ »

 حدیث قبال گذشت.

                                           

 حدیث از بزار و طبری و أبوداود. -(1)

 .25و  25کتاب التوحید، ص  -(2)

توان پیشگویی و طالع کسی را رمال: جمع رمل نام علمی که به عقیدة برخی از مردم به وسیلة آن می -(3)

 فرهنگ عمید. –کنند گیرند و پیشگویی میبه دست آورد، و نام آلتی که با آن فال می

 .111حالل و حرام در اسالم، ص  -(4)

 .116حالل و حرام در اسالم، ص  -(5)



 15            د اوهام و سحر بر اساس قرآن و سنتر 

  

دارد ره غیب خا  خداست و نازل شده اعالم م  ص چون عنچه بر حضرت محمد

به طری  اول  به غیب  ص پس افراد غیر محمد ،ب نیستبه غیعالم  ص حضرت محمد

 (1):فرمایدمتعال م و خداوند  ،عگاه  ندارند

+                                      

        _  (.52)سور  انعام، عیة 

های خندا پنیش منن اسنت و غینب را      گویم ره گنج! بگو: من به شما نم ای محمد»

رننم جنز از وحین  رنه بنر منن ننازل        گویم ره فرشته ام و پینروی نمن   و نم  ،دانمنم 

 .«شودم 

 ر چیست و ساحر کیست؟سح

ن سحر است از عنچه ره مخ   بود، و سبب عن نامعلوم است، و برای عسحر عبارت 

 .(2)رندشود ره چشم عن را درک نم ده ره به واسطة اموری پنهان  حاصل م نامیده ش

عموزند اسالم با سحر و ساحران به مبارزه برخاسته و قرعن در بار  رسان  ره سحر م 

 فرماید:م 

+         _  (.121)سورة بقره، آیة 

 .«رساند و ن ع  برای عنان دربر ندارده ایشان زیان م گیرند چیزی را ره بیاد م »
هنا  باشند و ملتای به حساب عورده ره نابودرننده م سحر را از گناه ربیره صپیامبر 

سازند، و منرتکبین عنهنا قبنل از عمندن قیامنت در دنینا بندبخت        را قبل از افراد نابود م 

 فرماید:شوند، چنانچه م م 

                                           

 ابوداود و امام مسلم. –حدیث از بزار  -(1)

 .11کتاب التوحید، ص  -(2)
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 النه ْفسِ  وقَهْتلُ  والسِّْحُر، بالل ِه، الشِّْركُ : قاا ُهن ؟ وما الل ِه، َرُسوا يا قاُلوا الُموبَقاتِ  عَ الس بْ  اْجَتِنُبوا»
بَا، وأْكلُ  بالحقِّ  إل   الل هُ  َحر مَ  ال تي ََ  الُمحصَناتِ  َوَقْذف الز ْحِف، يَهْومَ  والته َولِّي اليتيِم، َمااِ  وأْكلُ  الرِّ

 .(1)«اْلُمؤِمَناتِ  الَغاِفاَلتِ 

باشند پرهیز نمایید. اصحاب پرسیدند ینا رسنول   از ه ت چیزی ره باعث نابودی م »

ره درود خدا بر او باد، فرمود: شنریک قنراردادن   م اهلل! این ه ت چیز ردامند؟ پیامبر اسال

برای خدا، سحرنمودن، رشتن رس  به ناح ، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فراررردن در 

ن پارندامن و منؤمن   بسنتن بنه زننا   ان جهاد و روز رویاروی  با دشمنان اسالم، تهمتمید

 .«خبر از گناهب 
 :و بعض  دیگر گ ته اند ،دانندبعض  از فقهای اسالم سحر را ر ر و یا موجب ر ر م 

 .(2)«بِالس ْيفِ  َضْربَة   الس اِحرِ  َحدُّ »ساحر باید با شمشیر رشته شود 
 .«شته شوداین است ره با شمشیر رمجازات جادوگران »

دهد ره از شر سناحران  قرعن به ما یاد م  امعه از لوث و شر وجودش پاک گردد،تا ج

 فرماید:به خدا پناه ببریم، چنانچه م 

+              _  (.5)سور  فل ، عیة 

دمند )و بنه سناحری   ها م ره در گرهای برم از شر زنان ساحرهبه خدا پناه م  (:بگو)»

 .«مشغولند(
 :عید. در حدیث عمده استدمیدن به گره از روش و خوا  ساحران به حساب م 

 .(3)«أشرك فقد سحر ومن سحر فقد عقدة في نفث من»

ه سحر رند به خدا شرک ورزیده رس  ره در گره  بدمد، سحر ررده و رس  ر»

 .(4)«است

                                           

 متفق علیه.  -(1)

 روایت ترمذی. -(2)

 متفق علیه )امام بخاری و امام مسلم(. -(3)

 .111حالل و حرام در اسالم، ص  -(4)



 11            د اوهام و سحر بر اساس قرآن و سنتر 

  

رنند و باطل مجالس رقص و سرود و طنبور و غیره برقرار م ای از اهل و همچنان فقه

در دوران سما  نغمه و طرب و سرودها و لهویات خود را مست و مدهوش نمایان 

رنند ره رنند و رلمات شرریه و نامناسب را در بار  خداوند متعال به زبان جاری م م 

ناسبت  گ ته ند، و در هر مرس صادر شده باشرلمات و اعمال ولو این ره از هر این همه

شان را باشند ره اینگونه رلمات را به عنها تلقین نموده اعمالم  (1)شوند از تلبیس ابلیس

گوید. قول خداوند متعال م  (2)شیطان یا جن به زبان مصرو  سازد، چنانچهمزین م 

 فرماید:است م 

+                              

_  (.113و  111)سور  شعرا، عیات 

گردند رنه  رسان  نازل م  شوند. بهعیا به شما خبر دهم شیاطین برچه رس  نازل م »

دهننند و بیشترشننان هننا( گننوش فننرا منن رننذاب و بسننیار گناهکننار باشننند )بننه شننیطان

 .(3)«دروغگویند
علم ره رارشان افتراء و رذب از مسلمانان با اینگونه افراد بیسواد و ب  ایدهمتأس انه ع

خورده است و به راربردن سحر و جادو از ترک های ساده و فریبدادن عدممکر و فریب

با علمای  ،رردن نجاسات بار  ندارند، با اهل باطل رابطه دارندمحرمات و استعمال

قرعن و سنت را پشت سر خود  شند رینه و عداوت داشته،بامسلمین ره وارث پیامبران م 

 (4):فرمایدم   غافل از این ره رسول اهلل  انداخته اند،

                                           

داشتن مرد بحث خود از مردم، فریب و خدعه به کاربردن، کردن حقیقت، پنهانشانده و پنهانتلبیس: پو -(1)

 کاری.دغل

 زده، کسی که بیماری صرع دارد.مصروع یعنی صرع -(2)

 ، مؤلف عبدالرشید نعیمی.12، ص 1الدر الثمین فی سیرة سیدالمرسلین، ج  -(3)

 .22ص ، 1الدر الثمین فی سیرة سیدالمرسلین، ج  -(4)
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 .(1)«رَدٌّ  فَهُهوَ  ِمْنهُ  لَْيسَ  َما ِديِنَنا ِفي َأْحَدثَ  َمنْ »

ای هن هرره در امور دین ما چیزی احداث رند )تازه و نو به وجود عورد( ره از ارزش»

 .«پس عن مردود استدین ما نیست، 
 عورند.فرماید ره شیخین عن را در صحیح خودشان م م  صباز رسول اررم 

 .(2)«رَد فَهُهوَ  ِمْنه لَْيسَ  َما َهَذا َأْمرِنا في َأْحَدثَ  منْ »

 .«ره از عن نیست، پس عن مردود است هرره در امور )دین ما( چیزی احداث رند»
شدن به این اعمال حرام و ناجنایز  د و علودهپس ای برادر و خواهر مسلمان، گرفتن مز

 است، چنانچه در حدیث به روایت ابوسعید )سعود( انصاری عمده است:

 .(3)«اْلَكاِهنِ  َوُحْلَوانِ  اْلَبِغىِّ  َوَمْهرِ  اْلَكْلبِ  ثََمنِ  َعنْ  نَهَهى  الل هِ  َرُسواَ  َأن  »

ری  زنا و گرفتن پنول  ط از )گرفتن( بهای سگ، پول به دست عمده از صرسول اهلل »

 .«)شیرین  پاداش انعام و دستخوش ( در ح  رهانت )راهن( و جادو منع فرموده است
 َولَ  اْلَكاِهنِ  ُحْلَوانُ  َولَ  اْلَكْلبِ  ثََمنُ  َيِحلُّ  لَ » عا عمده است:مرفو همچنان از ابوهریره 

 .(4)«يِّ اْلَبغِ  َمْهرُ 

شغل خود قرار داده و مانند راالفروشان در فروش  و سحر را  (5)متأس انه بعض  تعویذ

های بیسواد و جاهل را به فریب و باطل این مورد دران باز ررده اند و اموال عدم

و بر  ،باشندخورند ره همه این اعمال خالف شریعت اسالم بوده قطعا حرام م م 

 .(6)حکومت اسالم  الزم است ره از عن جلوگیری رند

                                           

 مسلم(. –متفق علیه )بخاری  -(1)

 صحیحین. -(2)

 روایت امام بخاری. -(3)

 .21، ص 1ابوداود والدر الثمین، ج  -(4)

بندند برای دفع چشم زخم و رفع بال نویسند و به گردن یا بازو میتعویذ یعنی دعاهایی که بر کاغذ می -(5)

 فرهنگ عمید. –و آفت 

 ، مؤلف عبدالرشید نعیمی.112ه قرآن و سنت، ص عقائد اسالمی از دیدگا -(6)



 11            د اوهام و سحر بر اساس قرآن و سنتر 

  

 عالج سحر با سحر
از عمل شیطان و شرک اربر  ص اهلل لالج سحر با سحر چون طب  فرمایش رسواما ع

باشد، زیرا راهنان و ساحران مؤمن نیستند و رذاب و فاجر هستند و است، پس جایز نم 
در بار  عالج  صرنند. از رسول خدا ادعای برخورداری از علم غیب را با اعمال خود م 

 ان در جواب فرمودند:سحر به وسیلة سحر پرسیده شده و ایش

 .«این رار از عمل شیطان است». (1)«الش ْيطَانِ  َعَملِ  ِمنْ  ِهيَ »

 حکم عالج سحر

و احادیث نبوی و دیگر ادعیة ماثوره جایز است، چنانچه در  عالج سحر با عیات قرعن 

را از مسحور و یا عدم  بخاری عمده است ره سعید بن مسیب )تابع ( بازرردن سحر

 .(2)را از اتصال جنس  با همسرش به سبب سحر جائز قرار داده است دمر یافتنقدرت

و همین قول شعب  و معتمد علیه از امام احمد، و از مزن  شنافع  و ابنوجع ر طبنری    

تنر اسنت،   همه چینز ننافع   رردن سحر ازگوید: عنچه ره بر باطلباشد. این رثیر نیز م م 

 است. «معوذتين»های سوره

ای به مثال این دو سوره به چیز دیگنری پنناه   برنده ست )هیچ پناهث اچنانچه در حدی

 نبرده است(. همچنان عیه الکرس ، زیرا طردرنند  شیاطین است.

ابن بطال از رتاب وهب بن منبه نقل ررده است ره مسحور )سحرشنده( ه نت بنر     

لنوط  مخ بدرخت رنار )سدر( سبز را گرفته و با دو سنگ روبیده و نرم رند. سپس بنا ع 

را برعن بخواند و مسحور سه جرعه از عن خورده و با بقیة عن  (3)و قوافل رند، عیه الکرس 

غسل رند، إن شاءاهلل سحرش به خواست خداوند متعال باطل خواهد شد و یا بنا قرائنت   

                                           

 روایت احمد. -(1)

و  111عقاید اسالمی از دیدگاه قرآن و سنت، ص  – 23و  21الدر الثمین فی سیرة المرسلین، ص  -(2)

112. 

 سورة کافرون، اخالص، فلق و ناس. -(3)
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 3معنوذتین )  ،سنوره اخنال    ،سور  مباررة بقنره  126و  125فاتحه، عیه الکرس ، عیه 

 .(1)رردندمیدن بر رف دستان و با هردو دست در محل درد مسحمرتبه( همراه با 

 برادر و خواهر مسلمان
خداوند ما انسانها را خل  ررده است و طب  قول خداوند، او ما را ضعیف خل  ررده، 

 :فرمایدم  چنانچه

+   _(2) . اِلَمه ُمَيسهر   ُكهل  »: هم فرموده است ص رسول خداو 
 .«دارد ره برای عن عفریده شده است هررس برای انجام راری عمادگ » .(3)«َلهُ  ُخِلقَ 

ها باید صبر رنیم و از عزمنایش الهن  سنربلند    پس ما هم در مقابل مشکالت و سخت 
 فرماید:بیرون بیاییم. خداوند متعال در این زمینه م 

+                    _  (.153)سور  بقره، عیة 

 .«با صبر و نماز از خداوند مدد و یاری بطلبید ره همانا خداوند همراه صابران است»

                                           

 الدر الثمین فی سیرة المرسلین. -(1)

 .12سورة مبارکة نساء، آیة  -(2)

 .16انسان و سعادت دو جهان، مؤلف راغب اصفهانی، ترجمه از مصطفی اربابی، ص  -(3)



 تمائم

بازهای  ره بساط عنچنان  گسترده اند، با نوشتن طلسنم خطنوط   ها و حقهچه بسیار رمال
ن و چشم بد و دفع بال بسنیاری از منردم   رننده و از جعجیب و غریب یا اشیاء جلوگیری

 رنند.را گمراه م 
رردن طلسم و جادو و یا هرچیز دیگری از قبیل عنها با اعتقاد به این رنه از بنال   عویزان

نمایند،  یا دردی را از رس  دوا من   شود وماید و یا موجب خوشبخت  م نجلوگیری م 

 .(1)مانند سحر حرام است
صندف، و ینا    د رسان  ره نعل اسب )خرمهره، گوش ماه ،در قرن بیستم هنوز هستن

در منزل )و ینا بنر گنردن و دسنت      شده( را به منظور رفع بال بر سرنخ سیاه و س ید بافته
 رننند و نمایند، سر گاو را در مزرعة خنود نصنب من    ان و رودران( خود عویزان م ادزنو

ا و اموال مورد عقالة خود عویزان هرنگ به منظور دفع چشم بد به گردن بچههای  عب مهره
 نمایند.م 

هنوزهم در ارثر ممالک دنیا رسان  هستند ره با اسنت اده از ناعگناه  منردم چیزهنای      
هنای  در  رشند و طلسنم م رشند و خطوی مستقیم و منحن  های  م نویسند و جدولم 

پندارنند  نند و من  خواهای گوناگون  به روی عن م رنند و افسونعنها رسم و منقوش م 

رس  ره این طلسم را بر خود عویزان نماید یا همراه داشته باشد، از شنر جنن، شنیاطین،    
 .(2)چشم بد و غیره مصون )در امان( خواهد بود

 عمدنند. پینامبر   ص از عقبه پسر عامر روایت شده ره یک جماعت ده ن ری نزد پینامبر 
 :با یک  از عنان خنودداری رنرد. گ تنند    رردنبا نه ن ر از ایشان بیعت ررد و از بیعت ص

رنید؟ فرمود: او نوشته و طلسم  به بازو دارد. عن مرد عن طلسنم را از  چرا با او بیعت نم 

. (3)«َأْشهَركَ  فَهَقهدْ  َعل هقَ  َمهنْ »با او بیعنت رنرد و فرمنود:     ص عنگاه پیامبر ،بازوی خود درعورد
از عیس  بن حمنزه رواینت شنده:     .«بندد شریک برای خدا قائل شده استرس  طلسم ب»

                                           

 .521، ص 1تربیة األوالد فی اإلسالم، ج  -(1)

 .321حالل و حرام در اسالم، ص  -(2)

 حاکم و احمد. -(3)
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چنرا طلسنم بنر خنود      نزد عبداهلل بن حکیم رفتم ره پوست بدنش قرمز شده بود، گ نتم: 
برای من بهتنر    ر، و در روایت  گ ت: مبرم از این عملبه خدا پناه م  :بندی؟ گ تنم 

رس  ره برای دفع بال ». (1)«ِإلَْيههِ  وُكِهلَ  َشْيئاا َعل قَ  َمنْ » فرمود: ص از این رار است. چون پیامبر
دا به او و سرنوشنت او رناری   شود. یعن  خچیزی بر خود ببندد، به همان چیز سپرده م 

 .«ندارد
نخ  بر گردن عویزان رنرده بنود، و     روایت شده است ره همسر عبداهلل بن مسعود

ینن رنه   عل عبنداهلل از ا  :عبداهلل وارد منزل شد، عن را دید و قطعه قطعه رنرد، گ نت   چون

 والت مهاِِم الرُّقَهى إن»يقهوا:  صسهمع  رسهوا اهلل : گ نت  عن نیازنند و بعند از  شرک بکنند، ب 
. سپس «رردن شرک استطلسم عویزان رردن و تعویذبستن وهمانا افسون». (2)«شْرك والتهَِّولة

باشند و ایشنان   گ ته است راف  من   ص بیگمان تو را عنچه رسول اهلل :به همسرش گ ت

، الن اس َرب   اللُهم  »: ندگ تم  ََ  إل َشهاِفيَ  ل الش هافي، أَنه َ  اْشهفِ  الَباِس، ُمْذِهبَ  َِ  ل ِشهفاءا  أَنه َ  َ 
، ش ا ده ره تنها ش ادهنده تنوی ،  گار عالم، ناراحت  را از بین ببرای پرورد». (3)«َسقماا يُغاِدرُ 

. و «نمانند  بناق   هیچ ش ای  نیست جز ش ای تو، ش ای  ده ره هیچ نناراحت  بعند از عن  

بار  نیست  (4)رردندر دم»یعن  . «ِشهرْكاا َتُكهنْ  َلمْ  َما بِالرَُّقى بَْأسَ  َل » فرموده اند: ص رسول اهلل
 .«شرط  ره در عن رلمات شرریه نباشدبه 

شند بنه   روایت شده است ره چون رس  از عل بیت رسول اهلل مریض من   ل از عایشه
رنردم و  ض  ره در عن فوت رردند، پس من او را دم م ررد و در مرمعوذات او را دم م 

نمودم، زیرا دسنت ایشنان از دسنت منن     به دست خودش جسدش )اندامش( را مسح م 
 .(5)تر بودبابررت

                                           

 احمد و ابن ماجه و ابن حبان و ترمذی. -(1)

 ن را صحیح دانسته، و ذهبی صحت آن را تأیید کرده است.روایت احمد و ابوداود و بیهقی، و حاکم آ -(2)

 روایت ابن ماجه و ابن حبان و الحاکم. -(3)

 فرهنگ عمید. –شود دم: نفس، هوا و هوایی که در حال تنفس از بینی و دهان به ریه داخل می -(4)

 .1111روایت مسلم، کتاب السالم باب )رقیة المریض( ح  -(5)
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فرموده اند: چون رس  از شما مبتال بدرد شود، پس در جای درد دست  ص رسول اهلل

 .(1)«َأِجدُ  َما َشرِّ  ِمنْ  َوُقْدرَتِهِ  الل هِ  ةِ ِبِعز   َأُعوذُ »: خود را بگذارید سپس ه ت بار بگوید
بنابراین، معوذتین و عیه الکرس  و عیات  رنه متعلن  بنه حضنرت موسن  و سناحران       

باشند و همچنان دو عیه در عخر سور  بقره بهترین عالج برای دفع سحر و غیره فرعون م 
 .(2)باشندش اء م  ج ورل بر خدا عالهای قرعنکریم برای مؤمن متوو عیه ،باشندم 

 فرموده است: خداوند

+                    _ (.21سراء، عیة )سور  اإل 

 .(3)«یمؤمنان ش ابخش و رحمت است نازل میکنو از قرعن عنچه برای م»
ن عشکار و روشن باشد شامل ان عرب  و م هوم عشود به زباگر دعای  ره نوشته م 
ر ارتباط با اهمیت قرائت یا هرعنچه در سنت صحیح د   دعاهای منتخب از نب  اررم

های مانند معوذتین باشد، از نظر بعض  از فقها اشکال  ن  و تعدادی از سورهعیات قرع
 ندارد.
یا  از نظر ایشان همین حکم را دارد. رُقَ  عبارت از قرائت سور  فاتحه (4)«رق »
شده با چیزی یا دیوانه است همراه مالیدن دست و دمیدن عوذتین بر مریض یا فرد گزیدهم

 بر او.
 با شرایط ذیل ات اق نظر دارند: «رق »بر مشروعیت  «حاف  بن حجر»امام نووی و 

 شده باید حاوی رالم خدای تعال  یا اسماء و ص ات او تعال  باشد.رالم نوشته -1
 ای  ره فهم معنای عن و تمایز عن ممکن باشد.اشد، یا به شیوهبه زبان عرب  ب -1

                                           

( روایت 3522و ترمذی در سنن خود، کتاب الدعوات باب )فی الرقیة إذا اشتکی( ح )احمد در المسند، -(1)

 اند.کرده

 .111عقائد اسالمی از دیدگاه قرآن و سنت، ص  -(2)

 ترجمة آیة از خرمشاهی. -(3)

رقیه و علیه: به نفع یا به ضرر او دعا که برایش تعویذ یا  –رقی یعنی نوشتن چیزی بر روی کاغذ  -(4)

 بنویسد. المنجد محمد بندر ریگی. طلسم



 بر اساس قرآن و سنت د اوهام و سحرر                                                                       15

این اعتقاد وجود داشته باشد ره رقیه ذاتا مؤثر نیست، بلکه ش ا به وسیلة خداونند   -3
 سبحان است.

به ما یاد داده است در ارتباط با  ص    و مراقبت ره نب  اررماز جمله دعاهای ح
دعای  ص عمده است ره رسول اهلل بن عباس رودران است ره در روایت بخاری از اب

سپارم فرمود شما را به خدا م و م  ،خواندم  ب «حسن و حسین»ح   و مراقبت را به 
 .(1)به وسیلة رالم رامل و تام او از شر هر شیطان و حشر  گزنده و هر چشم بد

عنجا ره  تا ،ها بودنداز این رو صحابه و تابعین به شدت منکر این تعویذات و طلسم
این عیه را  این نو  بر گردن خود عویخته بود، مردی را دید ره ریسمان  از ل خدیجه

 قرائت ررد:

+              _  (.126)سور  یوسف، عیة 

 .«گیرندعورند جز این ره با او چیزی را شریک م و بیشترشان به خدا ایمان نم »
ْنَسانِ  ِمنْ  َتِميَمةا  َقَطعَ  َمنْ » فرمود: ص و از سعید بن جبیر روایت شده ره پیامبر  َكانَ  اْْلِ

، گویا یک بنده را عزاد ررده ای را از گردن فردی جدا رندهررس خرمهره». «َرقَهَبةٍ  َكِعْداِ 
 .«است

در  ص امبرچنانکه پی ها به طور رل  ممنو  باشند،طلسم بنابراین، صحیح عن است ره
 َفالَ  َوَدَعةا  َعل قَ  َوَمنْ  لَهُ  الل هُ  أََتم   َفالَ  َتِميَمةا  َعل قَ  َمنْ » فرماید:ها م مقام ن رین به دارندگان طلسم

رس  ره طلسم یا بازوبندی به خود بیاویزد، خدا رار او را تمام نکند، و ». (2)«َلهُ  الل هُ  َودَعَ 
 .«ردن عویزد، به مقصود خود نرسدفع چشم زخم به گهرره خرمهره یا نظرقربان  جهت ر

بردن ایشنان ننزد    ای جزچنانچه رس  به بیماری و یا ناراحت  دیگر دچار گردید چاره
  الل ِه، ِعَبادَ  َتَداَوْوا»: فرمایدزیرا پیامبر خدا ره درود خداوند بر او باد م  پزشک وجود ندارد،

بندگان خدا امراض خود را مداوا رنیند،  ». (3)«َدَواءا  لَههُ  َوَضهعَ  ِإل َداءا  َضعْ يَ  َلمْ  َوَجل   َعز   الل هَ  فَِإن  
 .«ره دوای  برای عن قرار داده است جز عن ،زیرا خداوند مرض  پدید نیاورده

                                           

 .521و  521، ص 1تربیة األوالد فی اإلسالم، ج  -(1)

 روایت احمد. -(2)

 امام احمد و اصحاب سنن و ابن حبان و حاکم و ترمذی گفته است: حسن و صحیح است. -(3)
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 فرماید:م  صبنا به نقل صحیح بخاری: پیامبر 
ای بیمار در سه ش ». (1«)إنما الشفاء في ثالثة: مشربة عسل أو شرطة محجم أوكى بنار»

رردن و سوزاندن محل داغ -3. (2)زدن و حجامتنیشتر -1خوردن عسل.  -1چیز است: 
 .«درد

ردن دارو یا عمل گردد ره در عصر ما از طری  خواین نو  مداوا شامل معالجات  م 
ش ای بیماران  ص شود. بنابراین، پیامبرندن به وسیله برق و... انجام م جراح  و یا سوزا

ر تمائم و قرائت افسون اوراد نامشرو  و امثال عن قرار نداده است، بلکه درمان و را د
معالجه را از همان راه طبیع  علوم پزشک  مقرر فرموده اند ره یا از طری  دهان با 

های بدن است. خوردن دارو و امثال عن و یا تزری  دارو و به وسیلة عمپول به سایر قسمت
و همچنین سوزاندن و  ،گرددنوا  عمل جراح  م شامل ا مروزهنیشترزدن و حجامت نیز ا

 باشد.رردن امروزه به معنای زیر برق گذاشتن و امثال عن م داغ
بدان دستور داده و  ص و پیامبر ،های  است ره اسالم بدان قائل استاینها همه درمان

واردی به حجامت حضرت در مدر مداوای خود نیز از عنها است اده ررده است. چنانچه عن 
وا دستور اصحاب و امتش را به معالجه و مداو  ،جعه نمودهاپرداخته و به پزشک مر

 ص پیامبر باشیم، ص فرموده است. پس شایسته است ره ما نیز تابع سنت پیامبر اسالم
 .(3)«هر دردی درمانی دارد» .«َدَواء   َداءٍ  ِلُكل  »: فرمایدچنین م 

ره در مسیر رضای خود ما را موف  گرداند، و توفی   خواهیماز خداوند متعال م 
و ما را فقاهت در دین و فهم و معرفت اسالم   برای ما مهیا سازد، دستیاب  به حقای  را

 عطا فرماید، تا راه راست )صراط مستقیم( و مسیر واقع  را از انحراف و رجروی باز
 .(4)شناسیم ره او شنوا و نزدیک به ما است

                                           

 روایت بخاری. -(1)

فرهنگ  –زدن و مکیدن دن یا تیغگرفتن از بکردن و خونگرفتن از بدن، بادکشحجامت یعنی خون -(2)

 المنجد، محمد بندر ریگی. –گرفتن از بدن به خاطر درمان زدن، خونعمید، حجامت: رگ

 ، به روایت مسلم از جابر، مؤلف دکتر سید سابق.ةفقه السن -(3)

 .165، ص 1های فقهی معاصر، ج دیدگاه -(4)
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 العالمين ربِّ  هلل الحمدُ  أنِ  َدْعَوانا خرُ وآ -والسالم


